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INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar a população adscrita em uma equipe da ESF 

podem ser pontuadas questões importantes que afligem a 

mesma e que devem ser abordados de forma primordial. 

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Almerindo Alves uma 

grande dificuldade encontrada é a má adesão dos 

pacientes à terapêutica para Diabetes Mellitus (DM), o 

que pode ser observado pelo elevado número de 

internações devido descompensação da doença, como 

pacientes com quadro de cetoacidose diabética, além do 

aumento significativo de pacientes portadores de 

complicações da doença, como nefropatia, neuropatia e 

retinopatia diabética. 

 

OBJETIVOS 

 

Propor um Plano de Ação para o controle terapêutico 

eficaz aos portadores de DM.  

Promover uma redução significativa no número de 

portadores de complicação da DM descompensada, 

melhorando a qualidade de vida e aumentando a 

expectativa de vida da população de risco.  

 

MÉTODOS 

 

O método utilizado para elaboração do projeto baseou-se 

no Planejamento Estratégico Situacional - PES. A UBS foi 

avaliada integralmente pela equipe que a compõe  

pontuando os “nós críticos” e planejando possíveis 

intervenções para melhoria na qualidade do atendimento 

da população adscrita. A partir do problema priorizado: 

Complicações do Diabetes Mellitus, realizou-se uma 

revisão de literatura por meio de uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Google Acadêmico referente a 

terapêutica do Diabetes Mellitus e desenvolvimento das 

complicações agudas e crônicas nos pacientes 

portadores do mesmo. Foram priorizados os trabalhos 

publicados nos últimos 5 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 

O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda 

importante na qualidade de vida. É considerada uma das 

principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença 

cardiovascular. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou em 1997 que, após 15 anos de doença, 2% dos 

indivíduos acometidos estarão cegos e 10% terão 

deficiência visual grave. Além disso, estimou que, no 

mesmo período de doença, 30 a 45% terão algum grau de 

retinopatia, 10 a 20%, de nefropatia, 20 a 35%, de 

neuropatia e 10 a 25% terão    desenvolvido doença 

cardiovascular (KING,1998). 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Foram selecionados os principais nós críticos que 

interferem na terapêutica dos pacientes, como o nível de 

informação, hábitos e estilos de vida da população, 

estruturas dos serviços de saúde e o processo de 

trabalho da equipe de saúde. A partir desses foram 

propostas operações: Estimulando o conhecimento; 

Sempre Saúde; Cuidar Melhor; Linha de Cuidado, bem 

como seus respectivos produtos e resultados esperados 

para cada operação, assim como os recursos necessários 

à sua execução.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a execução adequada do plano de ação criado 

obteremos uma maior conscientização da população, com 

melhora na adesão à terapêutica adequada e 

consequentemente controle dos níveis glicêmicos levando 

à diminuição nos números de internações e de portadores 

de complicações do DM. 
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